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Lodtr. Nr. 34 kat.nr. 68 Matrese´s E. Sherpa fører: Henrik Kristensen
Sherpa slippes i vintersæd senere raps i skrå modvind. Søget præges af megen interesse for makkerhunden,
til tider gode selvstændige slag godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale ført i
rygliniens forlængelse, god stræk i galoppen. Sherpa samarbejder med sin fører. Gennem slippet viser
Sherpa interesse for at dominere makkerhunden. Ingen fugle i slippet.
2. slip i raps i modvind. Her går Sherpa i et mere selvstændigt søg, som dog er noget tilfældigt anlagt.
Makkerhunden finder fugl.
3. slip i vintersæd i modvind. Her falder intensiteten i Sherpa´s søg, en hare springer og Sherpa forfølger
denne langt.
Ingen pr.
Lodtr. Nr. 35 kat.nr. 26 Martallens King fører: Curt Jensen
King slippes på vintersød senere raps i skrå modvind. Søget er noget varieret, præges en del af
makkerhundens ønske om at dominere King, ind imellem viser King gode udslag godt lagt på vinden. Farten
fra god til høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale ind imellem med rørelse, god energisk galop. Ingen fugle
i slippet.
2. slip i raps i modvind. Her går King mere frit i sit eget søg, som dog stadig varierer en smule, fra gode store
slag, godt lagt på vinden, til et noget snævert søg. Ellers samme indtryk som i første slip. King mærker vildt,
straks flygter enlig agerhøne ret foran King, som forholder sig rolig.
3. slip i vintersæd i modvind. King søger fortsat noget varieret. Makkerhunden finder fugle.
Ingen pr.
Lodtr. Nr. 37 kat.nr. 12 Chano fører Poul B. Thomsen
Chano slippes i raps senere vintersæd i skrå modvind. Søget er godt tilrettelagt foran føreren. Farten høj.
Stilen er smuk, højt ført hoved, god stræk i galoppen, halen noget hængende. Samarbejdet med føreren i
orden. Makkerhunden bringer sig i kontakt med fugle.
2. slip i raps i modvind. Samme indtryk som i første slip. Makkerhunden støder fugl ved hegn.
3. slip i vintersæd i modvind. Her går Chano i et stort og veldækkende søg. Chano tager stand som holdes
godt, på ordre avancerer Chano kort på parhøns, som letter ret foran hunden. Chano er rolig under opflugt
og skud.
1. pr. UK
Lodtr. Nr. 38 kat.nr. 89 Villestofte´s Tilde fører: Joakim Skovgaard Larsen
Tilde slippes i raps senere vintersæd i skrå modvind. Søget er veltilrettelagt i store brede slag, godt lagt på
vinden foran føreren. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved, god stræk i galloppen, en anelse hængende
hale. Samarbejdet med føreren i orden. Vi ser parhøns lette over bakke hvor Tilde befinder sig, situationen
kan ikke overskues.
2. slip i raps i modvind. Tilde går her som i første slip, søget er afpasset efter forholdene. Tilde tager stand,
på gentagende ordre til avance nægter Tilde at gå frem og rejse.
Ingen pr.

Lodtr.nr. 39 kat.nr. 52 Vorrehøj´s Henna fører: Flemming Jensen
Henna slippes på vintersæd senere raps i modvind. Søget er godt tilrettelagt afpasset efter forholdene.
Farten høj. Stilen god, hovedet bæres for det meste i rygliniens forlængelse og derover, halen ligeledes i
rygliniens forlængelse, god stræk i galoppen. Samarbejdet med føreren i orden. Makkerhunden finder fugl.
2. slip i raps i modvind. Her efterlader Henna samme gode indtryk som i første slip.
3. slip i vintersæd i modvind. Henna søger her stort og godt, tager liggende stand, som holdes, da fører
kommer op slår Henna til venstre under vind og tager ny liggende stand, på ordre til avance går Henna
villigt frem på parhøns som flygter ret foran Henna, som er acceptabel rolig under opflugt og skud.
1. pr. UK
Lodtr.nr. 44 kat.nr. 60 Fugledes Tinka fører: Peter Rafaelsen
Tinka slippes på vintersæd senere raps i modvind. Søget er veltilrettelagt foran føreren i passende slag,
godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale i rygliniens forlængelse, god stræk i
galoppen, i raps bliver galoppen endog langstrakt. Samarbejdet med føreren i orden. I raps tager Tinka
stand, som holdes godt, på ordre avancerer hun villigt frem ad flere gange, ny stand, på ordre avancerer
Tinka villigt frem, parhøns letter langt fremme. Tinka er acceptabel rolig ved fuglenes flugt.
2. slip i raps i modvind. Samme indtryk som i første slip. Ingen fugle i slippet.
3. slip på vintersæd i modvind. Her går Tinka i et godt søg i høj intensitet. Makkerhunden finder fugle.
4. slip på vintersæd i modvind. Tinka mærker vildt, under lokalisering flygter parhøns foran hunden som
forholder sig rolig.
Ingen pr.
Lodtr.nr. 45 kat.nr. 44 Øens Alfa af 5. maj 07 fører: Ásgeir Páll Júlisson
Alfa slippes i raps i modvind. Søget som er tilrettelagt foran føreren varierer noget, ind i mellem med gode
slag, godt lagt på vinden. Farten fra god til høj. Stilen god, Hovedet bæres i rygliniens forlængelse og
derover, ligeså halen der ind imellem er i bevægelse, galoppen varierer noget, mest god. Samarbejdet med
føreren i orden. Makkerhunden finder fugl, senere støder Alfa flere fugle, som forfølges noget.
2. slip i raps i modvind. Alfas søg bliver her mere konstant godt, ellers samme indtryk som i første slip.
Ingen fugle i slippet.
3. slip i vintersæd i modvind. Her afsøger Alfa marken i gode brede slag. Makkerhunden finder fugle.
Ingen pr.
Lodtr.nr. 46 kat.nr. 56 Bent´s Felour fører: Steen Bendt
Felour slippes i raps i modvind. Søget er veltilrettelagt, i passende slag, foran føreren. Farten høj. Stilen
smuk, højt ført hoved og hale, god stræk i galoppen. Samarbejdet med føreren i orden. Felour mærker vildt,
under lokalisering flygter enlig agerhøne, Felour respekterer den flygtende fugl. Senere støder
makkerhunden flere agerhøns som Felour forfølger noget.
2. slip på vintersæd i modvind. Her går Felour et langt slip, og efterlader samme gode indtryk som i første
slip. Ingen fugle i slippet.
3. slip på vintersæd i modvind går Felour et passende søg. Felour tager stand, som holdes godt, inden
rejseordre gives flygter parhøns ret foran Felour, som forholder sig komplet rolig under opflugt og skud.
1. pr. UK

Lodtr.nr. 47 kat.nr. 16 Heegårds Engo fører: Ingemann Albrechtsen
Engo slippes i raps i modvind. Søget er meget stort og veltilrettelagt foran føreren i gode brede slag godt
lagt på vinden. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale med rørelse, god stræk i galoppen.
Samarbejdet med føreren i orden. Engo mærker tydelig vildt, slår godt under vind og tager stand, som
holdes godt, på ordre avancerer han villigt og præcist frem på parhøns som letter. Engo er acceptabel rolig
under opflugt og skud.
2. slip i vintersæd i modvind. Her går Engo et langt slip, afsøger den brede mark fra kant til kant, gennem
hele slippet. Engo efterlader samme gode indtryk som i første slip.
1. pr. UK

